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SOON verwerkt van sollicitanten een aantal persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens 
geschiedt op grond van de doeleinden die in het kader van de sollicitatieprocedure zijn gesteld, 
waaronder: 

 
 het beheren van de aanmelding(en) bij SOON; 
 het beheren van de sollicitatie(s) bij een van de opleidingsinstituten;   
 het uitvoeren van het sollicitatieproces; 
 het toegang kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de 

sollicitatie/aanmeldingsmodule van SOON aan/door sollicitanten;  

 controle van het aantal keren dat gesolliciteerd is naar een opleidingsplaats 
ouderengeneeskunde door de kandidaat (i.v.m. artikel 4 sub 1 van het Reglement voor de 
sollicitatiecommissie ouderengeneeskunde, versie 29-1-2016). 

 
De gegevens die worden verwerkt worden door SOON overeenkomstig de wet- en regelgeving 
beveiligd. 
 

De medewerkers van SOON en van de opleidingsinstituten die toegang hebben tot de 
persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht, behoudens voor zover enig wettelijk 
voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
 
SOON verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het daartoe bij wet verplicht is. 
 
 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 
1) Geschikt bevonden /geplaatste sollicitanten 
 
1.1 In geval van starten en afronden van de opleiding 
Van sollicitanten die een aangeboden opleidingsplaats aannemen, en die de opleiding starten en 
afronden, wordt het daartoe opgestelde opleidingsdossier (met daarin opgenomen 

persoonsgegevens waaronder sollicitatiebescheiden) door het betreffende opleidingsinstituut 
bewaard tot twee jaar na afronding van de opleiding. 
 
1.2 In geval van starten en tussentijds beëindigen van de opleiding 
Van sollicitanten die de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn gestart, maar waarvan de 
opleiding tussentijds is/wordt beëindigd, wordt het opleidingsdossier (met daarin opgenomen 
persoonsgegevens waaronder sollicitatiebescheiden) bewaard tot twee jaar na beëindiging van de 

opleiding. 
 
Van deze sollicitanten worden de persoonsgegevens omtrent de naam, het geslacht en de 

geboortedatum verwerkt, zolang deze actueel blijven voor de te dienen doeleinden van de 
gegevensverwerking. 
 
 

2) Niet geschikt bevonden sollicitanten 
 
Van sollicitanten die niet geschikt zijn bevonden voor de opleiding tot specialist 
ouderengeneeskunde worden verwerkt de persoonsgegevens omtrent de naam, het geslacht en de 
geboortedatum. Voornoemde gegevens worden door SOON bewaard zolang deze actueel blijven 
voor de te dienen doeleinden van de gegevensverwerking. 

 
De sollicitatiebescheiden van deze sollicitanten worden, overeenkomstig artikel 6 lid 3 van het 
Reglement voor de Selectiecommissie van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, 
geretourneerd of vernietigd. 
  


